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Meghívó 

Projektnyitó rendezvényre 

Projekt: D-CARE LABS  

 

Időpont: 2020 október 20, 9 – 13 óra 

Helyszín: Online esemény a Zoom platformon 

Esemény nyelve: Angol (plenáris szekciók), magyar (párhuzamos szekció) 

D-Care Labs projektről 

Az otthoni gondozásban részesülők alapvető szükségleteit jelenleg nem teljes körűen elégítik ki a 

szociális szolgáltatók (pl. megfelelő orvosi kezelés, társadalmi befogadási tevékenységek vagy 

biztonságos otthoni létesítmények) a Duna régióban. A kihívások a gazdagabb államokban (Ausztria, 

Németország), valamint a közép- és kelet-európai országokban eltérőek, de vannak olyan közös 

problémák is, mint a kedvezményezettek számának növekedése, a képzett személyzet hiánya, 

pénzügyi korlátok vagy a digitális megoldások nem elégséges használata és fejlesztése. A COVID-19 

további meghatározó kihívásokat hozott magával az otthoni gondozásban a Duna régió minden 

országában. 

Ezért a projekt célja speciális és fenntartható interregionális D-Care Labs innovációs struktúrák 

létrehozása, amelyek lehetővé teszik a szociális szolgáltatók, a termékfejlesztők és a startup 

vállalkozások számára, hogy jobb és innovatívabb otthoni gondozási szolgáltatásokat és termékeket 

tervezzenek és valósítsanak meg idős emberek, fogyatékossággal élő személyek, valamint speciális 

igényű gyermekek számára. 

Mi - 10 európai országból álló projekt konzorcium - kidolgozzuk a „Transznacionális laboratóriumi 

stratégiát az otthoni gondozás innovációjához”, felállítunk 9 regionális D-Care Lab-et és teszteljük 

az új struktúrákat. Ezenkívül interregionális együttműködési struktúrákat hozunk létre, hogy 

lehetővé tegyük az innovációs struktúrákról és az új otthoni gondozási megoldásokról szóló 

kölcsönös tanulási folyamatokat. A társadalmi beruházások ökoszisztémáinak felállítása 

biztosíthatja a pénzügyi fenntarthatóságot (a projekt időtartama: 2020 július - 2022 december). 

A projektindító esemény célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a projektről, és szélesebb 

közönségnek (pl. multiplikátoroknak, döntéshozóknak, kedvezményezett csoportoknak, szociális 

szolgáltatóknak) lehetőséget adjon arra, hogy aktívan bekapcsolódhassanak a projekt 

megvalósításába. 
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Program  

08.30 – 09.00  Bejelentkezés (virtuális belépés és technika ellenőrzése) 

09.00 – 09.25 

 

Üdvözlés és bevezetés: a D-Care Labs jövőképe 

André Peters, igazgatósági tag, Diakonie Baden  

 

Üdvözlő beszéd 

Theresa Schopper, videó üzenet Baden-Württemberg tartomány 

államminiszterétől 

 

A Dunai Transznacionális Programról (DTP) 

Marius Valentin Niculae, Projektfelelős, Közös Titkárság DTP  

09.25 – 09.45 D-Care Labs: A DTP projekt tevékenységei 

Katja Vonhoff, projektmenedzser, Diakonie Baden 

 

Gyakorlati példák a Duna régióból: 

Tanulás és szinergiák fejlesztése a DTP-kezdeményezésekkel 

CD Skills projekt 

Jasmina Dolinsek, Maribor városháza 

Dr. Jernej Dolinsek, Maribori Egyetemi Klinika 

Finanszírozás a társadalmi változásokhoz/Finance4Social change 

projekt 

Dr. Volker Then, Heidelbergi Egyetem 

09.45 – 11.30 

 

Párhuzamos szekciók a regionális D-Care Lab szerint 

Moderált szekciók a résztvevők aktív részvételével 

 

I. rész: Milyen problémákat okozott a COVID 19 az otthonápolás 

területén? 

II. rész: A regionális laboratórium koncepció, mint 

problémamegoldás eszközének bemutatása (pitch) 

Kávészünet 

III. rész: Visszajelzések és a regionális laboratóriumi hálózatban 

való részvétel megbeszélése 

11.30 – 12.00 Kávészünet 
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12.00 – 13.00 

 

Transznacionális szekció: Plenáris megbeszélés 

Hogyan járulhat hozzá az európai együttműködés a szociális 

szolgáltatási szektor COVID-19 által okozott problémáinak 

megoldásához és hogyan támogathatja a(z) (inter) regionális 

társadalmi innovációs folyamatokat? 

 

Panel résztvevők: 

Marie-Anne Paraskevas, Európai Bizottság, A Foglalkoztatás, a 

Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága 

Leonetta Pajer, Európai Unió szerbiai delegáció 

Heather Roy, Eurodiacona  

Jörg Mirtl, ESZA Irányító Hálózatok Duna Régió 

Teo Petricevic, Act Group és D-Care Labs partner Horvátország 

13.00 Kijelentkezés 

 

 

Regisztrálni a Kick-off eseményre a következő linken lehet: 

http://bit.ly/Kick-off_Event  

http://bit.ly/Kick-off_Event

